
 
 

 
 

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2021 

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) 

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Titlul proiectului: Șanse egale la educație - echitate în societate! (SE3S) 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0489 

 

Anunț recrutare și selecție studenți  

pentru desfășurarea de activități în cadrul 

Call Center Student la UAIC 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță deschiderea procedurii de 

recrutare și selecție a 30 de studenți care să asigure desfășurarea activității de 

facilitare a parcurgerii procedurii de înscriere la admitere în cadrul proiectului Șanse 

egale la educație - echitate în societate! (SE3S), finanțat prin Fondul de Dezvoltare 

Instituțională (FDI) 2021. 

 

Studenții participanți la activitate vor beneficia de o bursă în valoare de 580 lei * 2 

luni pentru sesiunea admitere iulie 2021 și septembrie 2021 (total 1160 lei).  

 

Proiectul își propune promovarea ofertei educaționale a UAIC prin campanii de 

comunicare generală și comunicare focalizată pe elevii din grupuri defavorizate prin 

facilitarea parcurgerii procedurii de înscriere la facultate prin înființarea unui Call 

Center Student la UAIC cu implicarea studenților. Call center-ul va funcționa pe 

perioada admiterii în intervalul 5-25 iulie și 6-9 septembrie și va oferi informații 

privind oferta educațională și suport privind procedura de înscriere. 

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi invită studenții înmatriculați la studii de 

licența, master sau doctorat, care nu sunt în ani terminali, să își exprime interesul de 



 
 

 
 

a participa la competiție în vederea desfășurării activității de facilitare a parcurgerii 

procedurii de înscriere la admitere prin intermediul Call Center-ului Student la UAIC. 

Selecția celor 30 de studenți se va face în conformitate cu Procedura privind 

acordarea burselor pentru studenții participanți la Activitatea 3: „Facilitarea 

parcurgerii procedurii de înscriere la facultate prin înființarea unui Call Center 

Student la UAIC cu implicarea studenților” din cadrul proiectului FDI - Șanse egale la 

educație - echitate în societate! (SE3S). 

 

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE 

 

Criterii minimale1 de calificare: 

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul universitar 2020-2021 care 

nu este în an terminal; 

 Student care să nu fi avut abateri disciplinare în activitatea academică; 

 

Va constitui un avantaj îndeplinirea unuia sau mai multora dintre următoarele 

elemente, fară a fi obligatorii, urmatoarele criterii generale și experiențe specifice: 

 

Criterii generale: 

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care este integralist după ultima sesiune încheiată2; 

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care este membru al unei asociații/ligi/formațiuni studențești3; 

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care face parte din grupuri defavorizate (absolvenți de licee din mediul 

rural și orașele sub 10.000 de locuitori, studenți proveniți din sistemul de 

asistență socială, studenți aparținând minorității rome)4.  

                                                        
1 Studenții care nu îndeplinesc aceste două competențe minime nu vor putea participa la selecție. 
2 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
3 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
4 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 



 
 

 
 

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care a fost implicat în proiecte ca participant în grupul țintă sau în altă 

calitate, sau în alte activități ca voluntar, consultant sau expert; 

 

Experiență specifică: 

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care are experiență în activități de tutoriat și îndrumare a colegilor aflați 

în diverse situații de risc5; 

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care are experiență în activități de prezentare și promovare a 

universității / facultății / specializării sale (de ex., caravana)6;  

 Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în cadrul 

UAIC care are experiență / calificare în domeniul IT7; 

 

Notă: După încheierea evaluării candidaturilor, candidații vor fi ordonați descrescător 

conform punctajelor obținute în urma aplicării grilei de evaluare de mai jos. 

Candidaților care, pe baza punctajelor individuale, se vor plasa pe locurile anunțate 

în vederea selecției în prezenta invitație de participare (primele 30) li se vor prezenta 

atribuțiile și sarcinile care le revin în cadrul proiectului. În situație de baraj, 

departajarea se va face pe baza situației școlare din anul universitar 2020-2021 

(dovedită prin copie după situația școlară din semestrele precedente celui în care se 

desfășoară școala de vară, la cererea comisiei de evaluare). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
6 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 
7 Dovedită, la cererea comisiei de evaluare, prin documente specifice 



 
 

 
 

GRILĂ DE EVALUARE 

 
CRITERII 

PUNCTAJ 
MAXIM 
POSIBIL 

0. 

Criterii minimale de calificare: 

15 puncte 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 
anul universitar 2020-2021, care sa nu fie în an terminal;[5 puncte] 

Student care să nu fi avut abateri disciplinare în activitatea 
academică; [10 puncte] 

1. 

Criterii generale 

40 puncte 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul UAIC care este integralist după ultima sesiune 
încheiată; [10 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul UAIC care este membru al unei 
asociații/ligi/formațiuni studențești; [10 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul UAIC care face parte din grupuri defavorizate 
(absolvenți de licee din mediul rural și orașele sub 10.000 de 
locuitori, studenți proveniți din sistemul de asistență socială, 
studenți aparținând minorității rome); [10 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul UAIC care a fost implicat în proiecte ca 
participant în grupul țintă sau în altă calitate, sau în alte activități 
ca voluntar, consultant sau expert; [10 puncte]  

2. 

Experiență specifică 

45 puncte 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul UAIC care are experiență în activități de tutoriat 

și îndrumare a colegilor aflați în diverse situații de risc; [15 
puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul UAIC care are experiență în activități de 
prezentare și promovare a universității / facultății / specializării 
sale (de ex., caravana); [15 puncte] 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau 
doctorat în cadrul UAIC care are experiență / calificare în domeniul 
IT; [15 puncte] 

 Punctaj maxim total 100 puncte 

 

 

 



 
 

 
 

 

DOSARUL DE PARTICIPARE 

Consultanții interesați sunt invitați să depună un dosar compus din:  

1. Cererea de solicitare a bursei, conform anexei 

2. CV 

3. Grila de autoevaluare, conform anexei  

 

Pentru a valida informațiile prezentate în CV și în grilă, comisia de selecție poate 

solicita documente justificative (situația școlară, adeverințe, alte documente 

specifice, etc.) care să ateste modul de îndeplinire a criteriilor din grila de 

autoevaluare. Aceste documente NU sunt parte a dosarului de aplicație, deci NU se 

depun odată cu restul dosarului. 

Cele trei componentele sus-menționate ale dosarului de aplicație se transmit până la 

data de 28.06.2021, ora 15.00, în format electronic, prin e-mail, la adresa 

iulia.vlasa@uaic.ro.  

Toate componentele dosarului - Cererea de solicitare a bursei, CV și grila de 

autoevaluare- se vor atașa unui singur email,  

cu titlul (subject): Dosar bursa FDI2021 A3 – Nume, Prenume aplicat.  

Dosarele incomplete vor fi descalificate. 

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de email de mai sus. 

  



 
 

 
 

 

Domnului Președinte al Comisiei de selecție 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, 

student(ă) la Facultatea 

______________________________________________________________, 

domeniul/specializarea ____________________________________________________, 

ciclul de studii licență / master / doctorat, în anul ________ de studii, 

CNP_________________________, telefon ____________________________________, 

e-mail _______________________________________________________________, rog 

să binevoiți a-mi aproba acordarea bursei pentru participarea la Activitatea 3: 

Facilitarea parcurgerii procedurii de înscriere la facultate prin înființarea unui Call 

Center Student la UAIC cu implicarea studenților, (perioada de desfășurare: 5 -25 

iulie 2021) din cadrul proiectului FDI - Șanse egale la educație - echitate în societate! 

(SE3S). 

□ AM cont nr. ______________________________________ deschis la banca ________ 

□ NU AM cont. Mă oblig,  în eventualitatea că voi beneficia de bursă, să îmi deschid 

cont. Voi comunica la DCC- Birou Probleme Sociale numărul acestuia și banca la care 

a fost deschis. 

□ Pe parcursul desfășurării activității voi solicita cazare în căminele UAIC. 

 

□ Am luat la cunoștință de prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului 

european și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și sunt de 

acord cu prelucrarea datelor, așa cum este ea definită la art. 4, punctele 1 și 2. 

 

Data:______ /____ /_________              Semnătura studentului :___________________ 

 

  



 
 

 
 

GRILĂ DE AUTOEVALUARE 

Nume, prenume aplicant  

Facultatea  

CRITERII 

0. 

Criterii minimale de calificare: Punctaj 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul universitar 

2020-2021, care sa nu fie în an terminal; [5 puncte] 
 

Student care să nu fi avut abateri disciplinare în activitatea academică 
[10 puncte] 

 

1. 

Criterii generale Punctaj 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul UAIC care este integralist după ultima sesiune încheiată; [10 
puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul UAIC care este membru al unei asociații/ligi/formațiuni 
studențești; [10 puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul UAIC care face parte din grupuri defavorizate (absolvenți de licee 
din mediul rural și orașele sub 10.000 de locuitori, studenți proveniți din 
sistemul de asistență socială, studenți aparținând minorității rome); [10 
puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul UAIC care a fost implicat în proiecte ca participant în grupul țintă 
sau în altă calitate, sau în alte activități ca voluntar, consultant sau 
expert; [10 puncte]  

 

2. 

Experiență specifică Punctaj 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul UAIC care are experiență în activități de tutoriat și îndrumare a 
colegilor aflați în diverse situații de risc; [15 puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul UAIC care are experiență în activități de prezentare și promovare 
a universității / facultății / specializării sale (de ex., caravana); [15 
puncte] 

 

Student în ciclul de studii universitare de licență, master sau doctorat în 
cadrul UAIC care are experiență / calificare în domeniul IT; [15 puncte] 

 

Punctaj total  

Declarație de conformitate Semnătura 

Declar pe propria mea răspundere că toate datele furnizate în prezentul tabel 
sunt reale și că, la cererea comisiei de evaluare, acestea pot fi probate cu 
documente justificative. 

 

 


